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ABSTRAK 

 

Irwansyah Syahrani, 2014.  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Administrasi Transaksi Melalui Metode Demonstrasi Siswa Kelas XI Pemasaran 

1 SMK Negeri 1 Samarinda, Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

 

Permasalahan penelitian ini apakah melalui model demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Administrasi Transaksi pada siswa 

kelas XI Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 2014/2015?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model demonstrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Administrasi Transaksi pada siswa 

kelas XI Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Adapun subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Pemasaran 1 Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015 SMK Negeri 1 Samarinda sebanyak 30 siswa. 

Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pembelajaran model demonstrasi 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(70%), siklus II (90%); 2) Penerapan pembelajaran model demonstrasi 

mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam belajar Administrasi Transaksi, hal ini ditunjukan dengan antusias siswa 

yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran model  

demontarsi sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 3) Pembelajaran  

model demonstrasi dapat membantu dengan cepat untuk mengingat materi yang 

telah disampaikan oleh guru.  

Selanjutnya agar proses belajar mengajar Administrasi Transaksi lebih 

efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan 

saran sebagai berikut: 1) Untuk melaksanakan pembelajaran model demonstrasi 

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu 

menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

pembelajaran model demonstrasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. 2) Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, 

guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran 

yang sesuai, walau dalam taraf yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 

siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 3) 

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 2014 / 2015. 4) Untuk 

penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 

Kata kunci : Pembelajaran metode demostrasi, hasil belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang sangat 

penting. Pendidikan memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan 

martabat seseorang, disamping bidang kesehatan. Kualitas standar kehidupan 

seseorang bisa dikatakan layak  jika pendidikan dan kesehatannya terpenuhi. 

Memiliki pendidikan yang tinggi merupakan salah satu jaminan seseorang bisa 

bekerja. Memiliki kesehatan prima bisa juga menjadikan seseorang itu bekerja 

maksimal. 

 Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan utama. Hal ini 

merupakan persepsi masyarakat secara umum bahwa tugas untuk memberikan 

pengajaran dan pendidikan ada di tangan guru. Guru dipandang sebagai 

manusia yang serba tahu akan informasi dan memberikannya kepada siswa 

sepenuhnya. Namun dari sisi siswa yang belajar, proses pendidikan terkadang 

menjadi sesuatu hal yang menakutkan sebagai akibat kebijakan pemerintah 

yang menuntut standar-standar minimal nilai hasil ujian. 

 Proses pendidikan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan konteks 

pembelajaran, maka hal ini merupakan interaksi guru-siswa dan interaksi 

siswa-siswa. Selama ini proses pembelajaran yang dikemas oleh guru 

cenderung satu arah. Guru sebagai sumber belajar dan pengetahuan 

menyampaikan informasi kepada siswa tanpa memperhatikan tingkat 

keterserapan informasi oleh siswa. 

Pada proses pembelajaran mempergunakan peralatan praktik bukan guru 

aja yang aktif, tetapi lebih banyak memberi kesempatan kepada siswa-siswa. 

Artinya proses belajar mengajar juga lebih mempertimbangkan siswa, dimana 

siswa bisa  langsung mencoba. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa 

pengajaran dengan metode demonstrasi ternyata lebih efektif daripada 

pengajaran metode ceramah oleh guru. Sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk mencoba langsung atau mempraktikan 

dalam tugas-tugas yang terstruktur.  

Perkembangan teknologi peralatan bantu saat ini berjalan begitu cepat 

seiring dengan kemajuan yang dicapai pada bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dengan perkembangan teknologi tersebut diharapkan masyarakat 

indonesia khususnya para pelajar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. 

Di sekolah untuk memudahkan siswa dalam penggunaan teknologi, seorang 

guru harus dapat memberikan pengenalan-pengenalan terhadap teknologi serta 

mengajarkan penggunaan teknologi dengan baik dan benar sehingga dapat 
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meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam penggunaan 

teknologi. Tidak semudah membalikan telapak tangan, istilah itulah yang 

dirasakan para guru dalam mengajarkan Peralatan Praktik kepada peserta didik 

karena dilihat dari karakteristik materi sendiri dalam penyampaiannya 

dibutuhkan penggunaan media yang memadai, metode yang tepat sehingga 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

Pada pembelajaran Administrasi Transaksi minat dan bakat serta 

respontif siswa yang besar sangat diperlukan agar pembelajaran tersebut dapat 

berjalan dengan baik karena siswa yang malas, merasa bosan terhadap materi 

yang diajarkan tidak akan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator yang diharapkan. Disamping itu guru sebagai nara sumber bagi 

pererta didik harus dapat menguasai materi yang diajarkan dan memiliki 

keterampilan dalam penggunaan teknologi  serta dapat memahami dan memilih 

metode yang tepat dalam pembelajaran Administrasi Transaksi sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan siswa.  

Berdasarkan hasil ulangan formatif sementara yang penulis lakukan 

kepada siswa kelas XI Pemasaran 1, ternyata hasil belajar maish belum 

memenuhi Kriteria Ketuntansasn Belajar (KKM) yang ditetapkan yaitu 80. 

Hasil tes materi : Mengoperasikan Mesin Cash Register, pada 30 siswa 

diperoleh rata-rata hasil belajar 75,10 dengan siswa yang tuntas dalam belajar 

secara klasikal adalah 15 siswa (50%). Berarti diperlukan tindakan guru untuk 

mengoptimalkan hasil belajar.  

Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, 

sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, dan siswa dengan 

siswa. Interaksi tersebut sudah barang tentu akan mengoptimalkan pencapaian 

tujuan yang dirumuskan. Usman (2000:4) menyatakan bahwa proses belajar 

dan mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Senada dengan Usman, 

Suryosubroto (1997:19) mengatakan bahwa proses belajar dan mengajar 

meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yakni pengajaran. Mengacu dari 

kedua pendapat tersebut, maka proses belajar dan mengajar yang aktif ditandai 

adanya keterlibatan siswa secara komprehensif, baik fisik, mental, maupun 

emosionalnya. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Senior 

Secondary Education Project 2006 memperlihatkan bahwa dalam proses 

belajar dan mengajar, guru berperan dominan dan informasi hanya berjalan 

satu arah dari guru ke siswa, sehingga siswa sangat pasif. Untuk itu dalam 

pembelajaran diperlukan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Dengan demikian pemilihan metode yang tepat dan efektif sangat 
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diperlukan. Salah satu metode yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu 

metode demonstrasi yang menurut penulis mampu meningkatkan hasil belajar.  

Dengan metode ini diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain terciptalah 

interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang 

dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa banyak aktif 

dibandingkan guru. Penyampaian materi pelajaran  perlu dirancang suatu 

strategi pembelajaran yang tepat, yakni anak akan mendapatkan pengalaman 

baru dalam belajarnya, selain itu siswa akan merasa nyaman. Strategi 

pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan 

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di samping harus bertumpu pada 

pengalaman indera menuju terbentuknya pengalaman kesimpulan yang logis 

(Suhirman 1998). Dengan menerapkan metode demonstrasi , maka dalam 

mengusahakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran  dapat tercapai. Selain itu juga dapat 

memperbaiki penerapan kurikulum saat ini dan meningkatkan pemahaman 

serta menciptakan suasana belajar yang kondusif.  

Seperti yang telah diutarakan di atas pada saat pembelajaran disebutkan 

bahwa fungsi metode mengajar dalam keseluruhan system pengajaran adalah 

sebagaimana alat untuk mencapai tujuan pengajaran. Berdasarkan uraian di 

atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti penggunaan 

metode Demonstarsi sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran praktek 

Keterampilan Administrasi Transaksi yang membawa siswa belajar dalam 

suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. 

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor 

internal yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas XI 

Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Samarinda, yaitu kurangnya inovasi dan 

kreativitas guru dalam menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga 

kegiatan pembelajaran berlangsung monoton dan membosankan. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang diduga mampu mewujudkan situasi 

pembelajaran yang kondusif; aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah 

pendekatan pembelajaran dengan metode demonstrasi. Menurut Sudjana ( 1989 

: 30 ) yang termasuk dalam komponen pembelajaran adalah “tujuan, bahan, 

metode dan alat serta penilaian“. Melalui pembelajaran demonstrasi , siswa 

bukan dijadikan sebagai objek pembelajaran tetapi menjadi subjek 

pembelajaran, yaitu siswa diajak untuk belajar langsung terhadap objek yang 

akan dipelajari. Dengan cara pembelajaran demonstrasi tersebut diharapkan 

siswa dapat memahami materi yang diberikan,  menjelaskan kembali materi 

dan mampu mempraktikkannya. 
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B. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah 

meliputi: 

1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa Kelas XI Pemasaran 1 

Kompetensi Keahlian Pemasaran Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015 Kompetensi Dasar Mengoperasikan mesin Cash Register. 

2. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari Semester Genap tahun 

pelajaran Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan metode pembelajaran model 

demonstrasi, metode ini diterapkan ketika pembelajaran berlangsung 

sesuai skenario pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah maka 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : “ Apakah melalui model 

demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Administrasi 

Transaksi pada siswa kelas XI Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Samarinda 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model demonstrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Administrasi Transaksi pada 

siswa kelas XI Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

E.  Hipotesis Tindakan 

Dalam penelitian ini peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan sebagai 

berikut : Metode Pembelajaran Model demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran Administrasi Transaksi bagi siswa kelas XI 

Pemasaran 1, SMK Negeri 1 Samarinda Pada Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru: melalui Penelitian Tindakan Kelas ini Guru dapat menerapkan 

metode pembelajaran  model demonstrasi untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa: hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua siswa baik sebagai 

pembelajar sebaya maupun sebagai pembelajar. 

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini membantu meningkatkan citra sekolah 

karena penguasaan siswa terhadap teknologi peralatan Transaksi 

Penjualan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 
 

1. Pengertian Pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu, berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman (Makalah Kongres Budaya dan Bahasa Indonesia, 1996:14). 

Sependapat dengan pernyataan tersebut, Soetomo (1993:68) 

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan 

seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia 

belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan tingkah laku 

yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi 

perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, 

sikap dan lain-lain (Soetomo, 1993:120). 

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa  pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Jadi, pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa 

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada 

siatuasi tertentu. 
 

2. Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2001) belajar adalah suatu kognitif yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan tersebut dapat 

ditunjukkan seperti pemahaman, pengetahuan sikap atau kemampuan, 

sedangkan menurut Sardiman (2001) belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan 

membaca, mendengar, meniru dan sebagainya. 

Menurut Slameto (1995), hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain : 

a. Faktor internal siswa. 

Faktor  internal siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri yang meliputi aspek fisiologis ( aspek yang meyangkut tentang 

keberadaan siswa ) dan aspek psikologis ( aspek yang meliputi tingkat 

kecerdasan, minat, bakat, motivasi dan perhatian ). 

b. Faktor eksternal siswa. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

meliputi faktor lingkungan siswa. Yang merupakan faktor keberadaan 
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guru, staf administrasi dan teman-teman sejawatnya, selain itu juga 

faktor non sosial yaitu keberadaan dan penggunaan yang dirancang 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan  tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Lebih jauh Slamento memberi ciri-ciri tentang perubahan 

tingkah laku yang terjadi dalam belajar tersebut, sebagai berikut : 

a. Terjadi secara sadar. 

b. Bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Bersifat positif dan aktif. 

d. Bukan bersifat sementara. 

e. Bertujuan dan terarah. 

f. Mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Berkenaan dengan hasil belajar berupa perubahan tingkah laku, 

diungkapkan pula dalam difinisi lain yang mengatakan bahwa belajar adalah 

semua aktifitas mental yang berlangsung secara interaksi aktif antara 

lingkungan, menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif, konstan dan 

berbekas. Sesuatu menjadi tahu konsep tersebut dan mampu 

menggunakannya dalam materi lanjut dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa perbuatan belajar terjadi karena interaksi 

seseorang dengan lingkungannya yang akan menhasilkan suatu perubahan 

tingkah laku pada berbagai aspek, diantaranya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut haruslah 

didadasari oleh individu yang belajar, berkesinambungan dan akan 

berdampak pada fungsi kehidupan yang lainnya.  

Hamalik (2003) menyajikan dua definisi belajar yang umum 

digunakan, yaitu : 

a. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing). 

b. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan. 

Menurut Ibrahim (2006) hasil belajar siswa menyangkut semua 

perubahan perilaku yang dialami oleh siswa sebagai akibat proses belajar 

baik sebagai intruction effect maupun nurtuans effect. Tingkah laku yang 

dimaksud dapat berupa ketrampilan kognitif (intelektuan), keterampilan 

sosial maupun sikap. 

Keterampilan kognitif menurut Anderson dan Krathwol (dalam Ernanovita, 

2007) mencakup : 
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a. Mengingat, yaitu kemampuan manusia untuk menggali kembali 

pengetahuan relevan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. 

b. Memahami, seseorang dikatakan memahami bila dia mampu 

membangun pengertian dari pesan pembelajaran dalam komunikasi 

lisan, tulisan maupun gambar. 

c. Menerapkan, kemampuan seseorang untuk melakukan suatu prosedur 

pada situasi baru yang disediakan. 

d. Menganalisis adalah kemampuan seorang untuk menerapkan suatu 

materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan dapat menentukan 

bagaimana menentukan bagian-bagian berhubungan satu sama lain 

untuk membangun suatu struktur atau untuk mencapai tujuan tertentu. 

e. Mengevaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan 

berdasarkan pada kreteria atau standar. 

f. Mencipta yaitu kemampuan seseorang untuk menggabungkan unsur-

unsur secara bersama-sama sehingga dapat berfungsi. 

Bertolak dari pendapat di atas jelas menyatakan bahwa belajar itu 

bertujuan untuk mengembangkan pribadi manusia bukan hanya sekedar 

mencerdaskan manusia belaka namun menjadi manusia yang berkepribadian 

yang luhur itulah hakekat sebuah belajar. Dalam mengembangkan 

kepribadian manusia seutuhnya itu melibatkan unsur-unsur cipta atau 

membuat sesuatu, rasa/perasaan, karsa/keinginan, kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Jadi belajar merupakan suatu aktifitas yang sadar akan tujuan. 

Tujuannya adalah terjadinya suatu perubahan dalam diri individu. 

Perubahan yang dimaksudkan tentu saja menyangkut semua unsur yang ada 

pada diri individu. 

Maka seseorang dinyatakan melakukan kegiatan belajar, setelah ia 

memperoleh hasil, yakni terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan 

sebagainya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar 

adalah suatu proses untuk mencapai suatu kecakapan, kebiasaan, sikap dan 

pengertian suatu pengetahuan dalam usaha merubah diri menjadi semakin 

baik dan mampu.  

 

3.  Jenis Metode Mengajar  

Menurut Sujana (2002), “metode belajar adalah cara yang digunakan 

guru dalam melakukan interaksi dengan peserta didik dalam kelas”.  

Selanjutnya Sujana (2002), membagi jenis-jenis metode mengajar meliputi: 

1).   Metode ceramah.   
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Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi malalui penerangan dan 

penuturan lisan dari guru pada peserta didik. Dalam pelaksanaanya 

metode ceramah guru hanya menjelaskan uraian materi yang akan 

menjadi bahasan dari mata pelajaran yang akan diajarkan. 

2)    Metode tanya jawab. 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab 

pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya 

dan siswa menjawab atau sebaliknya sehingga akan tercipta sebuah 

iklim yang berlandaskan pada saling membantu dan mengisi antara 

siswa dan guru.   

3)    Metode Demonstrasi.  

Metode demonstrasi adalah petunjuk pada proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku, yang 

dicontohkan agar dapat diketahui atau dipahami oleh peserta didik 

secara nyata. Dalam metode demonstrasi peserta didik berkesempatan 

mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang 

terlibat dalam proses serta dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan 

yang diharapkan.  

4)    Metode kerja kelompok.  

Istilah metode kelompok dipakai untuk merangkum pengertian dimana 

anak didik dalam suatu kelompok dipandang sebagai suatu kesatuan 

tersendiri untuk mencari satu tujuan pelajaran tertentu dengan gotong 

royong 

5)    Metode latihan.  

Model latihan atau training merupakan satu cara mengajar yang baik 

untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode latihan pada 

umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dari apa 

yang telah dipelajari.     

Metode pembelajaran ini akan membawa siswa dalam menentukan 

sikap dan tingkah laku dalam melakukan pembelajaran siswa akan lebih 

mendukung dalam upaya menciptakan kreaktifitas yang lebih dinamis dan 

bersinergi. 

 

4. Metode Demonstrasi. 

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya 

suatu pristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara 

nyata atau tiruannya (Syaiful,2008:210).  

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu 
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kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media 

pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang 

disajikan (Muhibbin Syah,200:22). 

Demonstrasi adalah cara penyajian dengan memperagakan atau 

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi suatu benda 

tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun 

dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain 

yang ahli dalam topik bahasan.(Mulyani Sumantri, dalam Roetiyah 2001 : 

82).  

Sementara menurut Syaiful Bahri Djamarah,(2000:2) bahwa “ metode 

demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu 

proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.   

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

metode demonstrasi menurut penulis adalah cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu yang disertai 

dengan penjelasan lisan. 

Metode demonstrasi/peragaan sebagai metode mengajar merupakan 

cara mengajar yang mana guru atau ahli memperlihatkan kepada seluruh 

siswa suatu benda asli, benda tiruan, atau suatu proses. Ini juga berarti 

bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau 

sumber belajar lain yang harus didemonstrasikan. 

Dengan metode demonstrasi proses penerimaan siswa terhadap 

pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk 

pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan 

meperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. 

Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur 

sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu proses 

mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang 

membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain dan untuk 

mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. 

Sebagai contoh, alat demonstrasi pada mata pelajaran Administrasi 

Transaksi adalah mesin cash register. Dengan menggunakan alat praktek 

mesin cash register guru dan siswa dapat menggambarkan langkah 

operasional penyelesaian suatu pekerjaan dengan mudah. 

4.1. Langkah-langkah Penggunaan Metode Demonstrasi. 

Adapun langkah yang perlu diperhatikan terkait dengan penerapan 

metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 
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a. Merumuskan dengan jelas kecakapan atau keterampilan apa yang 

diperoleh setelah demonstrasi dilakukan. 

b. Tentukan peralatan yang digunakan, kemudian dicoba dahulu agar 

pelaksanaan demonstrasi tidak mengalami kegagalan. 

c. Menetapkan prosedur yang dilakukan, dan sebelum demonstrasi 

dilakukan perlu diadakan percobaan terlabih dahulu. 

d. Menentukan lama pelaksanaan demonstrasi. 

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

komentar pada saat maupun sesudah demonstrasi. 

f. Meminta kepada siswa untuk mencatat hal-hal yang dianggap 

perlu. 

g. Menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. 

 

4.2. Prasayarat Metode demonstrasi 

Agar penerapan metode demonstrasi dapat berdaya guna, perlu 

diperhatikan syarat-syarat penerapannya sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran bersifat normal, magang atau latihan 

bekerja 

b. Bila materi pelajaran berbentuk keterampilan gerak 

c. Guru, pelatih , instruktur bermaksud menyederhanakan 

penyelesaian   kegiatan yang panjang 

d. Pengajar bermaksud menunjukkan suatu standar penampilan 

e. Untuk menumbuhkan motivasi siswa tentang latihan/ praktik 

yang kita laksanakan 

f. Untuk dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

g. Bila beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada 

siswa dapat dijawab lebih teliti waktu proses demonstrasi 

4.3. Batas-Batas Metode Demonstrasi 

Beberapa batasan metode demonstrasi yang perlu diketahui antara 

lain: 

a.    Demonstrasi akan merupakan metode yang tidak wajar bila alat 

didemostrasikan tidak dapat diamati dengan seksama oleh 

siswa 

b.   Demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti dengan 

sebuah aktivitas dimana para siswa sendiri dapat ikut 

bereksperimen dan menjadikan aktifitas itu pengalaman 

ptribadi 

c.    Tidak semua hal dapat didemosntrasikan di dalam kelompok 

d.   Kadang-kadang bila suatu alat dibawa ke dalam kelas kemudian 

didemonstrasikan, terjadi proses yang berlainan dengan proses 

dalam situasi nyata 
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e.  Jika setiap orang diminta mendemostrasikan maka dapat 

menyita waktu yang banyak dan membosankan bagi peserta 

lainnya 

4.4. Keunggulan dan kelemahan metode demonstrasi:  

Keunggulan metode demonstrasi, antara lain:  

a. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih 

konkret, sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara 

kata-kata atau kalimat).  

b. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari.  

c. Proses pengajaran lebih menarik.  

d. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara 

teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri.  

Kekurangan metode demonstrasi, diantaranya:  

a. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, 

karena tanpa  ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan 

demonstrasi akan tidak efektif.  

b. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai 

tidak selalu tersedia dengan baik.  

c. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang 

matang disamping memerlukan waktu yang cukup panjang, 

yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran 

lain. 

 

5. Hakekat Mata Pelajaran Administrasi Transaksi 

Ilmu Tehnologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan keyamanan hidup manusia, termasuk didalamnya hal-hal 

yang berhubungan dengan:  

a. Teori-teori untuk memahami computer device, program, dan sistem  

b. Eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep  

c. Metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya  

d. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah 

sesuai dengan requirement yang diminta  

Pada tahun 1937, seorang sosiolog Amerika, Read Bain, menulis 

bahwa technology includes all tools, machines, utensils, weapons, 

instruments, housing, clothing, communicating and transporting devices 

and the skills by which we produce and use them ("teknologi meliputi semua 

alat, mesin, aparat, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, peranti 

pengangkut/pemindah dan pengomunikasi, dan keterampilan yang 

memungkinkan kita menghasilkan semua itu".
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Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda 

maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan 

pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi 

merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah di dunia nyata. Ia adalah istilah yang mencakupi banyak 

hal, dapat juga meliputi alat-alat sederhana, seperti linggis atau sendok 

kayu, atau mesin-mesin yang rumit, seperti stasiun luar angkasa atau 

pemercepat partikel. Alat dan mesin tidak mesti berwujud benda; teknologi 

virtual, seperti perangkat lunak dan metode bisnis, juga termasuk ke dalam 

definisi teknologi ini.
 

Mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi adalah mata pelajaran 

administrasi transaksi. Mata pelajaran ini berkaitan dengan penggunaan 

mesin transaksi penjualan, yang disampaikan pada kelas XI dan XII 

program keahlian pemasaran. Berikut Kompetesii Inti dan Kompetensi dasar 

untuk kelas XI Pemasaran.
 

Tabel 2.1. Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar  

                               Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

 

           BIDANG STUDI KEAHLIAN  :  PEMASARAN  

           MATA PELAJARAN               :  ADMINISTRASI TRANSAKSI 

           KELAS               :  XI,XII 

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya  

 

1.1 Memahami nilai nilai keimanan dengan 

menyadari hubungan keteratutan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap 

kebesaran Tuhan yang menciptakan. 

1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang 

menciptakan berbagai sumber energi di alam. 

1.3 Mengamalkan nilai nilai keimanan sesuai 

dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari 

hari. 

 

2. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, 

kerjasama, toleran, 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, 

hati-hati, bertanggung-jawab, terbuka, kritis, 

kreatif, inovatif dan peduli lingkungan) 

sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok 

sebagai wujud implementasi dalam 

melaksanakan Analisa dan Riset Pemasaran  

3. Memahami, menerapkan, 

dan menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan  

prosedural berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan 

kejadian dalam bidang 

kerja yang spesifik untuk 

memecahkan masalah.  

 

3.1 Mengklasifikasi  Berkas Berkas Administarasi 

Transaksi 

3.2 Memahami  Transaksi 

3.3 Mendeskripsikan Alat Hitung 

3.4 Mendeskripsikan Mesin Pembayaran Tunai 

Dan Non Tunai (Cash Register) 

3.5 Mendeskripsikan Alat Ukur 

3.6 Mendeskripsikan Alat Bantu Verifikasi 

3.7 Memahami pengertian, jenis dan karakteristik 

berkas administrasi transaksi. 

3.8 Memahami alur proses administrasi transaksi. 

3.9 Memahami berkas  Administrasi pembelian 

3.10 Memahami berkas Administrasi penjualan 

3.11 Memahami perhitungan penjualan kredit 

3.12 Memahami Administrasi Jasa layanan Bank 

 

               

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan 

mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung.  

4.1    Mengisi  Berkas Berkas Administrasi   

        Transaksi 

4.2    Menerapkan Transaksi 

4.3    Mengoperasikan  Alat Hitung 

4.4 Mengoperasikan Mesin Pembayaran Tunai     

dan Non Tunai 

4.5    Mengoperasikan Alat Ukur 

4.6    Mengoperasikan  Alat Bantu Verifikasi 

4.7 Mendeskripsikan Perhitungan Penjualan kredit 

4.8 Memilah jenis berkas administrasi transaksi. 

4.9 Merancang alur proses administrasi transaksi. 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

4.10 Mengisi berkas  Administrasi pembelian. 

4.11  Mengisi berkas Administrasi penjualan 

4.12  Membuat perhitungan penjualan kredit 

4.13  Mengisi berkas administrasi Jasa layanan  

Bank. 

 

 

6. Pengenalan Mesin Cash Register 

Sebagaimana yang terkandung dalam Kompetesi inti dan Kompetensi 

dasar mata pelajaran Administrasi Transaksi pada siswa kelas XI Pemasaran 

1 di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 2014/2015, terdapat 

indikator-indikator kompetensi dasar mengoperasikan mesin Cash Register 

sebagai berikut : 

a. Fungsi cash register (lembar sebar) dijelaskan dengan benar. 

b. Berbagai cash register dioperasikan sesuai dengan SOP. 

c. Perintah-perintah mengoperasikan program menu (lembar sebar) seperti: 

membuat, membuka, menyimpan, menyimpan dengan nama lain 

dioperasikan sesuai dengan SOP. 

d. Perintah-perintah memprogram tanggal dan bulan pada nama kasir. 

e. Perintah-perintah memprogram harga barang, nama barang, discount dan 

pengunaan kartu kredit. 

f. Formula dan fungsi sederhana seperti: Sub total, Total barang dan 

pembatalan pembelian barang dioperasikan dengan benar. 

g. Perintah-perintah pencetakan seperti print setup hasil penjualan harian 

dan mingguan. 

 Mesin Kasir (Mesin Kas/Mesin Register), atau juga biasa disebut 

dengan Cash Register adalah sebuah piranti elektris atau mekanikal yang 

dipergunakan untuk menghitung atau merekam transaksi penjualan, dan jika 

dilengkapi oleh cash drawer maka berfungsi pula untuk menyimpan alat 

pembayaran. Mesin kasir biasanya juga secara otomatis mengeluarkan tanda 

terima berupa kwitansi atau struk nota.  

Mesin Kasir/ Cash register adalah suatu peralatan mekanik maupun 

elektronik untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan yang 

biasanya terintegrasi secara moduldengan laci (cash drawer) untuk 

menyimpan sejumlah mata uang. Cash register umumnya juga 

mengeluarkan hasil cetak (print) dari struk penjualan (receipt) untuk 

pelanggan. 

Pada umumnya laci/ drawer mesin kasir atau cash register akan 

terbuka secara otomatis setelah ada penjualan atau transaksi kalaupun tidak 
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yang bisa membuka hanya pengawas atau pemilik. Ini bertujuan untuk 

mengurangi resiko dari kehilangan dan pencurian. Beberapa fungsi lainnya 

dari mesin kasir/ cash register juga digunakan untuk mencatatkan komponen 

pajak dalam penjualan.Saat ini beberapa mesin kasir elektronik (Electronic 

Cash Register) bisa disambungkan dengan perangkat bantu lainnya seperti 

timbangan digital, barcode scanner, juga pembaca kartu kredit atau kartu 

debit.dan perkembangannya saat ini menagarah pada penggunaan mesin 

kasir yang berbasiskan  Point of Sale (POS). Mesin kasir yang berbasiskan 

komputer biasanya juga dilengkapi dengan software/ piranti lunak baik yang 

berbasiskan sistem operasi DOS,Windows, Linux maupun Unix dimana 

data tersimpan dalam database baik di mesin kasir tersebut maupun di server 

induknya. dan umumnya banyak Mesin kasir yang berbasiskan komputer ini 

memiliki konfigurasi jaringan lokal (LAN) Keunggulan Mesin kasir 

dibandingkan dengan sekedar software penjualan biasa adalah di sistem 

keamanannya karena selain dari sistem perangkatnya pun dilengkapi dengan 

kunci pengaman. 

Program menghitung dan mengoperasikan mesin kasir merupakan 

bagian dari materi pembelajaran yang harus diajarkan untuk tingkat SMK 

sesuai dengan Kompetensi inti dan Kompetensi dasar, adapun materi yang 

harus disampaikan seperti pengenalan program, menu,  penggunaan rumus 

dan fungsi sampai kepada mencetak kertas struk penjualan. 

Program mengoperasikan mesin kasir ini sangat penting diberikan 

kepada siswa, karena selain siswa dapat belajar program itu sendiri pada 

mata pelajaran Administrasi Transaksi, siswa dapat menggunakannya untuk 

mempraktekkan menghitung jumlah pembelian atau menu yang lain yang 

ada pada saat siswa praktek kerja industri di dunia usaha dan industri. 

 

B. Kerangka Berfikir 

1. Kondisi Awal sebelum penelitian : Guru belum menerapkan pembelajaran 

model demonstrasi, akibatnya rata-rata nilai hasil belajar siswa kelas XI 

Pemasaran 1 pada mata pelajaran Administrasi Transaksi rendah. 

2. Supaya hasil belajar siswa kelas XI Pemasaran 1 dapat meningkat, maka 

perlu ada tindakan oleh guru/peneliti yaitu dengan menerapkan metode 

pembelajaran model demonstrasi. 

3.  Siklus 1 : menerapkan pembelajaran model demonstrasi, dimana guru 

terlebih dulu menjelaskan dan mendemotrasikan mesin Cash Register 

kepada siswa selama 1 jam, kemudian siswa secara bergantian mencoba 

mendemotrasikan mesin Cash Register  ini pada jam kedua. 

4. Siklus 2 : menerapkan pembelajaran model demonstrasi, dimana guru 

terlebih dulu menjelaskan dan mendemotrasikan mesin Cash Register 

kepada siswa selama 1 jam,  kemudian siswa secara bergatian mencoba 
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mendemotrasikan mesin Cash Register ini pada jam pelajaran kedua untuk 

beberapa indikator pengajaran yang berbeda dari siklus 1. 

5. Kondisi Akhir : diduga setelah guru / peneliti menerapkan pembelajaran 

model demonstrasi, dapat meningkatkan  hasil belajar siswa kelas XI 

Pemasaran 1. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian tindakkan kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  Pendekatan penelitian yang seringkali 

digunakan dalam PTK adalah pendekatan penelitian kualitatif  karena dalam 

melakukan tindakan kepada subjek penelitian mengutamakan makna dan 

proses pembelajaran sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui tindakan yang dilakukan.  

Menurut Joni dan Tisno dalam kutipan Wahidmurni (2008:14), PTK 

merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dan tindakan-

tindakan yang dilakukannya itu, serta untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Hopkins dalam 

kutipan oleh Rochiati Wiriaatmadja (2007:11), PTK adalah penelitian yang 

menkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantive, suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau usaha seorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan. 

Menurut Suharsimi Arikunto dkk. (Suharsimi, 2008:2-3),   

menjelaskan tiga pengertian penelitian tindakan kelas (PTK), sebagai berikut 

:  

1. Penelitian, kegiatan mencermati objek dengan menggunakan cara dan 

aturan metodologi tertentu utuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat dan penting bagi peneliti.  

2. Tindakan, gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. 

Dalam penelitian berupa siklus kegiatan untuk siswa.  

3. Kelas, sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.  

Dari tiga pengertian di atas disimpulkan penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau arahan dari guru yang 

dilakukan siswa  

B.   Rancangan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan adalah  penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research), bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

melalui penerapan langsung di kelas. Pada penelitian tindakan kelas bukan 
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lagi mengetes sebuah perlakuan tetapi sudah mempunyai keyakinan akan 

baiknya sesuatu perlakuan. 

1. Siklus Pertama 

1)  Perencanaan : 

Pada tahap ini akan dilakukan : 

a) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata 

pelajaran Administrasi Transaksi kelas XI Pemasaran 1, dan 

mengembangkan skenario pembelajaran. 

b) Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan pada setiap 

tindakan. 

c) Mempersiapkan media pembelajaran yang diperlukan ( LCD 

Proyektor ). 

d) Mempersiapkan alat pembelajaran yang diperlukan (Cash 

Register). 

e) Menyiapkan lembar soal post test. 

f) Menyiapkan Lembar Kersa Siswa. 

g) Menyiapkan lembar observasi yang digunakan observer. 

2)  Tindakan 

Tahap berikut ini adalah pelaksanaan tindakan untuk perbaikan 

pembejaran yang dilakukan, yaitu: 

a) Kegiatan awan. 

 Apersepsi 

 Motivasi 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Kegiatan Inti. 

 Guru menjelaskan materi cara memprogram nama kasir, 

tanggal, waktu, sub total dan total terlebih dahulu mengadakan 

apersepsi. 

 Setelah satu jam pelajaran, siswa secara perorangan diminta 

untuk mencoba dan mempraktikan materi memprogram nama 

kasir, tanggal, waktu, sub total dan total menggunakan mesin 

cash register dengan bimbingan guru. 

c) Kegiatan Akhir.  

 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dibawah bimbingan 

guru. 

 Mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas. 

3)  Pengamatan 
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Pada tahap ini guru mengamati proses kegiatan yang sedang 

berlangsung, diantaranya: 

a) Mengamati proses belajar yang sedang berlangsung. 

b) Mengamati cara siswa memprogram nama kasir, tanggal, waktu, 

sub total dan total.  

c) Menilai hasil kerja siswa ( kertas struk ) yang dikerjakan. 

d) Observer melakukan penilaian tentang pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan. 

4) Refleksi. 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengevalusi seluruh tindakan yang 

dilakukan berdasarkan hasil pengamatan : 

a) Apakah materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan 

jelas oleh siswa ? 

Indikator yang dapat dilakukan adalah melihat hasil pada hasil 

kerja siswa     ( kertas struk ) ( jika hasilnya belum mencapai 80% 

maka akan dilakukan perbaikan pada siklus kedua dengan materi 

yang sama, dan jika hasilnya sudah memuaskan maka pada siklus 

kedua akan disampaikan materi yang berbeda. 

b) Menyusun rencana perbaikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan 

pada yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan untuk digunakan 

pada siklus kedua. 

 

2. Siklus Kedua 

1)  Perencanaan : 

Pada tahap ini akan dilakukan : 

a) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata 

pelajaran Administrasi Transaksi kelas XI Pemasaran 1, dan 

mengembangkan skenario pembelajaran. 

b) Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan pada setiap 

tindakan. 

c) Mempersiapkan media pembelajaran yang diperlukan ( LCD 

Proyektor ). 

d) Mempersiapkan alat pembelajaran yang diperlukan (Cash 

Regsiter). 

e) Menyiapkan lembar soal post test. 

f) Menyiapkan Lembar Kersa Siswa. 

g) Menyiapkan lembar observasi yang digunakan observer. 

2)  Tindakan 

Tahap berikut ini adalah pelaksanaan tindakan untuk perbaikan 

pembejaran yang dilakukan, yaitu: 

19 



© http://falahyu.wordpress.com 

 

 

a) Kegiatan awan. 

 Apersepsi 

 Motivasi 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b) Kegiatan Inti. 

 Guru menjelaskan materi cara memprogram nama kasir, 

tanggal, waktu, sub total dan total terlebih dahulu mengadakan 

apersepsi. 

 Setelah satu jam pelajaran, siswa secara perorangan diminta 

untuk mencoba dan mempraktikan materi memprogram nama 

kasir, tanggal, waktu, sub total dan total menggunakan mesin 

cash register dengan bimbingan guru. 

c) Kegiatan Akhir.  

 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dibawah bimbingan 

guru. 

 Mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas. 

 

3)  Pengamatan 

Pada tahap ini guru mengamati proses kegiatan yang sedang 

berlangsung, diantaranya: 

b) Mengamati proses belajar yang sedang berlangsung. 

c) Mengamati cara siswa memprogram nama kasir, tanggal, waktu, 

sub total dan total.  

e) Menilai hasil kerja siswa ( kertas struk ) yang dikerjakan. 

f) Observer melakukan penilaian tentang pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan. 

5) Refleksi. 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengevalusi seluruh tindakan yang 

dilakukan berdasarkan hasil pengamatan : 

b) Apakah materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan 

jelas oleh siswa ? 

Indikator yang dapat dilakukan adalah melihat hasil pada hasil 

kerja siswa     ( kertas struk ) ( jika hasilnya belum mencapai 80% 

maka akan dilakukan perbaikan pada siklus kedua dengan materi 

yang sama, dan jika hasilnya sudah memuaskan maka pada siklus 

kedua akan disampaikan materi yang berbeda. 

c) Menyusun rencana perbaikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan 

pada yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan untuk digunakan 

pada siklus kedua. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian 

ini berlokasi di SMK Negeri 1 Samarinda Kompetensi Keahlian 

Pemasaran Kelas XI Pemasaran 1. Alasan pemilihan kelas tersebut karena 

sesuai dengan permasalahan penelitian 

2.   Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian. Penelitian 

ini sudah dilaksanakan pada bulan Januari minggu pertama dan minggu 

kedua pada Semester Genap tahun pelajaran 2014 / 2015 seperti terlihat 

dalam jadwal sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1. Waktu Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran. 

 

No 

 

Siklus 

 

Mata Pelajaran 

 

Hari / Tanggal 

 

Kelas 

Jumlah 

Siswa  

 

1. I Administrasi Transaksi Kamis,  

8 Januari 2015 

XI 

Pemasaran 1 

L = 12 

P = 18 

2. II Administrasi Transaksi Kamis,  

15 Januari 2015 

XI 

Pemasaran 1 

L = 12 

P = 18 

 

D. Subjek Penelitian 

 Adapun subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Pemasaran 1 Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015 SMK Negeri 1 Samarinda sebanyak 30 siswa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data berasal dari subjek penelitian dan non subjek penelitian, 

yaitu dari hasil nilai ulangan harian siswa dan hasil pengamatan guru sejawat. 

Metode pengumpulan data berupa tes ulangan harian dan lembar observasi 

untuk mengetahui data-data terkait penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat pengumpul data seperti, tes, kuesioner, observasi, 

skala sikap, sosiometri, wawancara dan lain-lain. Instrumen atau alat ukur 

dalam penelitian ini adalah berupa tes. Tes adalah alat ukur yang diberikan 

kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik 

secara tertulis atau lisan atau secara perbuatan (Sudjana dan Ibrahim, 

1996:100).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1.  Silabus  
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Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran 

pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar.  

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing RPP 

berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan 

pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar.  

3.  Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar  

a. Lembar observasi pengelolaan model pembelajaran tuntas, untuk 

mengamati kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.  

b.  Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran.  

c.    Tes formatif  (Ulangan Harian) 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengukur kemampuan administrasi transaksi. Tes 

formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan 

adalah pilihan ganda (objektif). Sebelumnya soal-soal ini berjumlah 40 

soal yang telah diujicoba, kemudian penulis mengadakan analisis butir soal 

tes yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada tiap soal. Analisis ini 

digunakan untuk memilih soal yang baik dan memenuhi syarat digunakan 

untuk mengambil data. Langkah-langkah analisis butir soal adalah sebagai 

berikut:  

 

1) Validitas Tes 

 Validitas butir soal atau validitas item digunakan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan masing-masing butir soal. Sehingga 

dapat ditentukan butir soal yang gagal dan yang diterima. Rumus 

validitas item tes menurut Anas Sudijono (1988:89) 

 

 

 

1.                                                          (Anas Sudijono, 1988:89) 

 

 

rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 

kekuatan korelasi dalam variabel I dengan variabel  II 

yang dalam hal ini  dianggap sebagai koefisien validitas 

item. 

Mp = skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh  testee, yang 

untuk butir item yang bersangkutan  telah dijawab  

dengan betul 

q

p

SD
MM

r
t

tp

pbi
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Mt       = skor rata-rata dari skor total 

SDt       = deviasi standar dari skor total 

p = proporsi testee  yang menjawab betul  terhadap butir 

item  yang sedang diuji validitas itemnya 

q = proporsi testee  yang menjawab salah  terhadap butir 

item  yang sedang diuji validitas itemnya 

 

Teknik pengambilan keputusan validitas soal : 

r pbi > r tabel maka butir soal valid 

r pbi > r tabel maka butir soal invalid 

Pada  5%,  db =  N - Nr 

 

Dari hasil analisis instrumen Tes Hasil Belajar Adminitrasi 

Transaksi yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 40 butir tes 

terdapat 35 butir yang valid, sehingga 5 butir invalid (drop), pada 

taraf signifikansi 0,05 ( 5%), n=30 dengan r table = 0,36. Butir yang 

invalid (drop)  adalah nomor 3,7, 20, 25, 27 dan 31. 

             Tabel 3.1. Soal Valid dan Tidak Valid Tes Formatif Siswa 

Soal Valid Soal Tidak Valid 

(Drop) 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 22,  23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

3, 7, 20, 25, 27 

 

2) Reliabilitas  

Reliabilitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan rumus 

belah dua sebagai berikut: 

   Pengujian reliabilitas istrumen dilakuan dengan internal consistency 

dengan “Teknik Belah Dua (Split half)” yang analisis dengan rumus 

Spearman Brown. Untuk keperluan ini maka butir-butir instrumen 

dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan 

kelompok genap.  

Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut : 

                                    r i = 

br
br

1

2
  (Sugijono, 2000:105) 

Keterangan :  

rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Pengujian validitas dan reliabilitas  dilakukan menggunakan 

komputer aplikasi Excel dengan contoh secara manual. 

23 



© http://falahyu.wordpress.com 

 

 

Hasil koefisien reliabilitas tes Hasil Belajar Administrasi Transaksi 

adalah sebesar rl = 0,79 dan memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih 

besar dari 0,70, yang berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 

 

G.  Metode Analisis Data 

Data kuantitatif berupa nilai ulangan harian menggunakan analisis  

deskriptif komparatif yaitu  membandingkan  nilai tes kondisi awal, nilai tes 

setelah  siklus 1    dan  nilai tes setelah siklus 2    kemudian di refleksi. 

        Sedangkan data kualitatif hasil observasi di analisis dengan 

menggunakan analasis deskriptif berdasarkan hasil refleksi dari tiap-tiap 

siklus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, 

data observasi berupa pengamatan pengelolaan pembelajaran model 

demonstrasi dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir 

pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. 

Data hasil uji coba item butir soal digunakan untuk mendapatkan tes 

yang betul-betul mewakili apa yang diinginkan. Data ini selanjutnya 

dianalisis tingkat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data 

pengamatan pengelolaan pembelajaran model demonstrasi yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran model 

demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan data pengamatan 

aktivitas siswa dan guru. 

Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran model demonstrasi. 

 

1. Deskripsi Siklus I 

a.  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung.  

 b.  Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 09 Januari  2015 di di ruang laboratorium 

Pemasaran kelas XI Pemasaran 1 dengan jumlah siswa 30 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan 

belajar mengajar 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 
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                         Tabel 4.2. Nilai Tes Formatif Pada Siklus I 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

T TT T TT 

1 75  √ 16 85 √  

2 70  √ 17 87 √  

3 85 √  18 85 √  

4 75  √ 19 82 √  

5 70  √ 20 78  √ 

6 95 √  21 85 √  

7 80 √  22 85 √  

8 87 √  23 85 √  

9 80 √  24 70  √ 

10 85 √  25 90 √  

11 80 √  26 80 √  

12 70  √ 27 85 √  

13 90 √  28 85 √  

14 87 √  29 70  √ 

15 70  √ 30 85 √  

Jumlah 1199 9 6 Jumlah 1237 12 3 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 3000  

Jumlah Skor Tercapai 2436 

Rata-Rata Skor Tercapai  81,20 

 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 21 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 9 

Klasikal     : Belum tuntas                   

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81,20 

21 

70% 

 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran model demonstrasi diperoleh nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa adalah 81,20 dan ketuntasan belajar mencapai 70% atau 

ada 21 siswa  dari 30 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum 

tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥80 hanya sebesar 

70% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
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sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena siswa masih terbiasa terhadap 

metode ceramah yang diterapkan dalam proses belajar mengajar.  

c.  Hasil Pengamatan 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data 

pengamatan pengelolaan pembelajaran model demonstrasi yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran  

model demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan data 

pengamatan aktivitas guru, sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Hasil  Observasi Guru Pada Siklus I 

No. Aspek yang diamati P1 P2 X Y Kategori 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 
 

3,0 3,0 3,0 3,0 Cukup 

II  PELAKSANAAN           

   A. Pendahuluan           

  1 Menyampikan TPK dan keterampilan Demontrasi 3,0 4,0 3,5 3,25 Cukup 

  2 Memotivasi siswa 3,0 3,0 3     

III  B. KEGIATAN INTI           

  1 Menyajikan materi kepada siswa  3,0 4,0 3,5     

  2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0 4,0 3,5     

  3 Menjelaskan kepada siswa cara mengoperasikan mesin 3,0 3,0 3     

     cash register model belajar Demontrasi           

  4 Membimbing setiap siswa dalam belajar mengoperasikan 3,0 4,0 3,5     

      mesin cash register secara bergantian           

  5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan Demontrasi 3,0 3,0 3 3,23 Cukup 

     a. Menghargai kontribusi 3,0 4,0 3,5     

     b. Mengambil giliran dan berbagi tugas 3,0 4,0 3,5     

     c. Bertanya 3,0 3,0 3     

     d. Mendengarkan dengan aktif 3,0 3,0 3     

     e. Memeriksa ketepatan 2,0 3,0 2,5     

  6 Mengevaluasi hasil kerja siswa 3,0 4,0 3,5     

III  C. PENUTUP           

  1 Membimbing siswa membuat kesimpulan 2,0 3,0 3     

  2 Memberi tugas rumah 2,0 3,0 3 3,00 Cukup 

  3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0 3,0 3     

V  PENGELOLAAN WAKTU 2,0 3,0 2,5 2,500 Kurang 

VI  KONDISI KELAS           

   a. Berpusat pada siswa 3,0 4,0 3,5     

   b. Antusias siswa 4,0 3,0 3,5 3,67 Baik 

   c. Antusias guru 4,0 4,0 4     

RATA-RATA 2,9 3,5 3,2 3,1 Cukup 

 

27 



© http://falahyu.wordpress.com 

 

 

 

 

Dari hasil observasi guru pada siklus I ternyata kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran demonstrasi masih kategori 

cukup. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:  

1) Guru sudah cukup baik dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu, dimana guru terlalu 

lama mendemonstasikan sedang siswa justru kurang melakukan 

demonstrasi 

3) Guru kurang baiak dalam melakukan penutupan pelajaran dimana 

guru lupa menyampaikan kesimpulan dalam pelajaran. 

Mengenai hasil observasi kepada siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5. Hasil  Observasi Siswa Pada Siklus I 

No. Komponen 
Hasil 

F % 
I Pembelajaran Demontrasi 
   1. Perhatian siswa 21 70 

   2. Kerjasama 21 70 

   3. Keberanian untuk bertanya 18 60 

   4. Kesungguhan mengerjakan praktik 21 70 

   5. Tanggung jawab 20 67 

   6. Saling ketergantungan 24 80 

   7. Interaksi tatap muka 24 80 

   8. Penguasaan konsep 21 70 

II Respon Siswa   0 

   1. Tanggapan pelaksanaan Demontrasi 20 67 

   2. Tanggapan kesulitan  20 67 

   3. Tanggapan kemudahan 10 33 

   4. Tanggapan pelaksanaan tindak lanjut 25 83 

 

Dari hasil observasi yang dituangkan pada tabel tersebut di atas  maka 

dapat disimpulkan : 

1) Siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung  

2) Siswa masih belum berani bertanya 

3) Siswa masih kesulitan dalam pelaksanaan metode demonstasi 

d.  Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih 

terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan 

pada siklus berikutnya. 
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1) Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas 

dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak 

untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. 

2) Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan 

menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi 

catatan 

3) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi 

siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 

2.  Deskripsi Siklus II 

a.  Tahap perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung.  

b.  Tahap kegiatan dan pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Kelas XI Pemasaran 1 

dengan jumlah siswa 30 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga 

kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus 

II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang 

digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada 

siklus II adalah sebagai berikut. 

                                    Tabel 4.4. Nilai Tes Formatif Pada Siklus II 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

T TT T TT 

1 76  √ 16 87 √  

2 80 √  17 85 √  

3 85 √  18 85 √  

4 80 √  19 87 √  

5 80 √  20 82 √  

6 94 √  21 90 √  

7 80 √  22 80 √  

8 86 √  23 87 √  

9 80 √  24 85 √  

10 90 √  25 90 √  

11 83 √  26 85 √  

12 80 √  27 86 √  

13 90 √  28 87 √  
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14 90 √  29 78  √ 

15 75  √ 30 85 √  

Jumlah 1249 13 2 Jumlah 1281 14 1 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 3000  

Jumlah Skor Tercapai 2530 

Rata-Rata Skor Tercapai  84,33 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 27 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 3 

Klasikal     : Belum tuntas             

       

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

84,33 

27 

90% 

 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran model demonstrasi diperoleh nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa adalah 84,33 dan ketuntasan belajar mencapai 90% atau 

ada 27 siswa  dari 30 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus kedua secara klasikal siswa sudah 

tuntas belajar , karena siswa yang memperoleh nilai ≥80 sebesar 90% 

lebih besar dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 

80%. Hal ini disebabkan karena siswa sudah mengerti dan 

menyenangi cara metode demonstrasi yang diterapkan dalam proses 

belajar mengajar. 

 

c.  Hasil Pengamatan 

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data 

pengamatan pengelolaan pembelajaran model demonstrasi yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan data 

pengamatan aktivitas guru, sebagai berikut : 
 

Tabel 4.6. Hasil  Observasi Guru Pada Siklus II 

No. Aspek yang diamati P1 P2 X Y Kategori 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 3,5 3,0 3,5 3,5 Baik 

II  PELAKSANAAN           

   A. Pendahuluan           
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  1 Menyampikan TPK dan keterampilan Demontrasi 3,5 4,0 3,75 3,63 Baik 

  2 Memotivasi siswa 3,5 3,5 3,5     

III  B. KEGIATAN INTI           

  1 Menyajikan materi kepada siswa  3,0 4,0 3,5     

  2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0 4,0 3,5     

  3 Menjelaskan kepada siswa cara mengoperasikan mesin 3,5 3,0 3,25     

     cash register model belajar Demontrasi           

  

4 Membimbing setiap siswa dalam belajar 

mengoperasikan 3,5 4,0 3,75     

      mesin cash register secara bergantian           

  5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan Demontrasi 4,0 3,0 3,5 3,45 Cukup 

     a. Menghargai kontribusi 3,5 4,0 3,75     

     b. Mengambil giliran dan berbagi tugas 3,5 4,0 3,75     

     c. Bertanya 3,0 3,0 3     

     d. Mendengarkan dengan aktif 3,0 3,0 3     

     e. Memeriksa ketepatan 3,0 3,0 3     

  6 Mengevaluasi hasil kerja siswa 4,0 4,0 4     

III  C. PENUTUP           

  1 Membimbing siswa membuat kesimpulan 3,5 3,5 3,5     

  2 Memberi tugas rumah 3,5 3,5 3,5 3,33 Cukup 

  3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0 3,0 3     

V  PENGELOLAAN WAKTU 3,5 3,0 3,25 3,250 Cukup 

VI  KONDISI KELAS           

   a. Berpusat pada siswa 4,0 4,0 4     

   b. Antusias siswa 4,0 3,0 3,5 3,83 Baik 

   c. Antusias guru 4,0 4,0 4     

RATA-RATA 3,5 3,5 3,5 3,5 Baik 

 

Dari hasil observasi guru pada siklus II ternyata kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran demonstrasi masih kategori 

cukup. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:  

1) Guru sudah baik dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Guru sudah baik dalam pengelolaan waktu, dimana guru hanya 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mempraktikkan 

mesin cash register selebihnya siswa sudah mampu untuk 

mempraktikkan sendiri. 

3) Guru sudah baik dalam melakukan penutupan pelajaran dimana 

guru menyampaikan kesimpulan dalam pelajaran. 

Mengenai hasil observasi kepada siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6. Hasil  Observasi Siswa Pada Siklus II 

No. Komponen 
Hasil 

F % 
I Pembelajaran Demontrasi 
   1. Perhatian siswa 27 90 

   2. Kerjasama 26 87 

   3. Keberanian untuk bertanya 23 77 

   4. Kesungguhan mengerjakan praktik 27 90 

   5. Tanggung jawab 30 100 

   6. Saling ketergantungan 26 87 

   7. Interaksi tatap muka 27 90 

   8. Penguasaan konsep 26 87 

II Respon Siswa   

    1. Tanggapan pelaksanaan Demontrasi 27 90 

   2. Tanggpan kesulitan  10 33 

   3. Tanggapan kemudahan 24 80 

   4. Tanggapan pelaksanaan tindak lanjut 25 83 

 

Dari hasil observasi yang dituangkan pada tabel tersebut di atas  maka 

dapat disimpulkan : 

1) Siswa begitu antusias selama pembelajaran berlangsung  

2) Siswa menanggapi metode demonstrasi dengan baik 

3) Siswa sudah berani mengemukkan pendapat 

4) Siswa  sudah mampu mempraktikkan mesin cash register 

d. Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II ini telah 

mengalami perbaikan, sehingga tidak perlu adanya revisi untuk 

dilakukan pada siklus berikutnya ( siklus III). Namun demikian guru 

perlu melakukan refleksi sebagai berikut ; 

1) Guru lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa 

sehingga siswa bisa lebih antusias  

2) Guru lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan 

yang akan dilakukan. 

3) Guru perlu mengawasi saat berlangsungnya praktik. 

 

B. Pembahasan 

C.  

1.  Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif model demonstrasi memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
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mantapnya pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan guru selama ini (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, 

II). Pada siklus I pembelajaran model demonstrasi diperoleh nilai rata-rata 

hasil belajar siswa adalah 81,20 dan ketuntasan belajar mencapai 70% atau 

ada 21 siswa  dari 30 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum 

tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥80 hanya sebesar 

70% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 

80%. Pada siklus II pembelajaran model demonstrasi diperoleh nilai rata-

rata hasil belajar siswa adalah 84,33 dan ketuntasan belajar mencapai 90% 

atau ada 27 siswa  dari 30 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus kedua secara klasikal siswa sudah tuntas 

belajar , karena siswa yang memperoleh nilai ≥80 sebesar 90% lebih besar 

dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 80%. 

 

2.  Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Pada siklus I kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

demonstrasi masih kategori cukup. Guru sudah cukup baik dalam 

memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran namun 

guru kurang baik dalam pengelolaan waktu, dimana guru terlalu lama 

mendemonstasikan sedang siswa justru kurang melakukan demonstrasi, 

dan guru kurang baik dalam melakukan penutupan pelajaran. 

 

3.  Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Administrasi Transaksi dengan pembelajaran demonstrasi 

yang paling dominan adalah, mendengarkan / memperhatikan penjelasan 

guru, dan mempraktik mesin cash register secara langsung materi yang 

telah didapat siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah 

melaksanakan langkah-langkah demonstrasi dengan baik. Hal ini terlihat 

dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan 

mengamati siswa dalam mempraktikkan mesin cash register , menjelaskan 

materi yang tidak dimengerti siswa, memberi umpan balik/evaluasi/tanya 

jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua 

siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran model demonstrasi memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I rata-rata 

hasil belajar 81,20 dengan ketuntasan belajar 70%, dan siklus II rata-rata 

hasil belajar 84,33 dengan ketuntasan belajar 90%.  

2. Penerapan pembelajaran  model demonstrasi mempunyai pengaruh positif, 

yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar 

Administrasi Transaksi, hal ini ditunjukan dengan antusias siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran  

model  demontarsi sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

3. Pembelajaran model demonstrasi dapat membantu dengan cepat untuk 

mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru.  

 

B.  Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar 

proses belajar mengajar Administrasi Transaksi lebih efektif dan lebih 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran model demonstrasi memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan 

atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran  

model demonstrasi dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, 

walau dalam taraf yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, 

sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMK Negeri 1 Samarinda Tahun Pelajaran 2014 / 2015. 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan 

agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2. Soal Tes Pilihan Ganda 

3. Validitas  & Reliabilitas Soal Tes 

4. Lembar Observasi 

5. Nilai Ulangan Harian  

6. Nilai Hasil Kerja Siswa ( Kertas Struk ) pada Siklus 1 dan Siklus 2 

7. Photo pelaksanaan PTK 
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Lampiran 3 

 

Cara Menghitung Validitas dan Reliabilitas  

Soal Ulangan Pilihan Ganda 

 

 

       Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan dipertanggung 

jawabkan kebenarannya maka, data harus diadakan uji validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu. Dengan data yang valid dan reliable jika akan digunakan untuk 

melakukan penelitian akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

kebenarannya. Sehubungan dengan itu sebelum penulis melakukan penelitian 

yang sebenarnya, penulis terlebih dahulu melakukan uji coba penelitian. 

Selanjutnya hasil uji coba dianalisis validitas dan reliabilitas, dimana item yang 

valid akan dipakai untuk penelitian sedang item yang invalid (drop) akan 

ditinggalkan (dibuang). Jika instrument telah reliable akan digunakan sedang jika 

tidak reliable akan diperbaiki dan akan di uji cobakan lagi. 

Instrumen yang di uji cobakan instrumen Hasil Belajar mata pelajaran: 

Administrasi Transaki berupa tes pilihan ganda di uji coba instrument pada kelas 

yang tidak diteliti XI Pemasaran 2, dengan sampel uji coba sebanyak 30 

responden. Alasan mengambil jumlah responden 30 sebagai sampel adalah untuk 

mendapatkan sampel yang representative dapat diwakili oleh minimal 30 

responden. 

Analisis hasil uji coba instrumen penelitian ini untuk menguji keabsahan 

validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu  menggunakan korelasi biserial.  

Teknik pengambilan keputusan validitas soal : r pbi > r tabel maka butir soal valid ; 

r pbi > r tabel maka butir soal invalid ; Pada  5%,  db =  N - Nr..  Rumus validitas 

item tes menurut Anas Sudijono (1988:89)  

1.1. 
q

p

SD
MM

r
t

tp

pbi


  

 

Keterangan : 

rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan korelasi 

dalam variabel I dengan variabel  II yang dalam hal ini  dianggap sebagai 

koefisien validitas item. 

Mp = skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh  testee, yang untuk butir item yang 

bersangkutan  telah dijawab  dengan betul 

Mt = skor rata-rata dari skor total 

SDt = deviasi standar dari skor total 

p = proporsi testee  yang menjawab betul  terhadap butir item  yang sedang 

diuji validitas itemnya 
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q = proporsi testee  yang menjawab salah  terhadap butir item  yang sedang 

diuji validitas itemnya 

Teknik pengambilan keputusan validitas soal : 

r pbi > r tabel maka butir soal valid 

r pbi > r tabel maka butir soal invalid 

Pada  5%,  db =  N - Nr 

 

Dari hasil analisis instrumen Tes Hasil Belajar Adminitrasi Transaksi yang 

disebarkan dalam uji coba sebanyak 40 butir tes terdapat 35 butir yang valid, 

sehingga 5 butir invalid (drop), pada taraf signifikansi 0,05 ( 5%), n=30 dengan r 

table = 0,36. Butir yang invalid (drop)  adalah nomor 7, 8, 9, 20 dan 31. 

 

a. Contoh Perhitungan 

Langkah 1 : menyiapkan tabel perhitungan dalam rangka analisis validitas item 

nomor 1 sampai dengan nomo 40. 

No. Resp. 1 2 3 4 Dst   40 X Xt
2 

1 1 1 1 1   0 33 1089 

2 1 0 1 0   1 9 81 

3 1 1 1 1   1 37 1369 

4 1 1 1 1   1 33 1089 

5 0 0 0 1   0 15 225 

6 1 1 1 1   1 34 1156 

7 0 1 0 0   0 10 100 

8 1 1 1 1   1 36 1296 

9 0 0 0 0   0 4 16 

10 0 1 1 0   1 30 900 

11 0 1 0 1   1 33 1089 

12 0 0 1 0   1 26 676 

13 0 0 0 0   0 9 81 

14 0 1 1 0   1 32 1024 

15 0 1 0 0   0 9 81 

16 1 1 0 0   0 20 400 

17 1 1 1 0   1 32 1024 

18 0 1 0 0   1 14 196 

19 1 1 0 1   1 30 900 

20 0 0 1 0   0 9 81 

21 0 1 1 1   1 30 900 
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22 0 1 0 1   0 22 484 

23 0 0 1 1   1 25 625 

24 0 0 1 1   1 26 676 

25 0 1 0 0   0 19 361 

26 1 1 1 0   0 25 625 

27 1 0 1 0   1 20 400 

28 0 1 1 0   0 22 484 

29 0 0 0 1   0 16 256 

30 0 1 0 1   1 20 400 

N 11 20 17 14   17 680 18084 

P 0,37 0,67 0,57 0,47   0,57 

 Q 0,63 0,33 0,43 0,53   0,43 

 

Langkah 2 : mencari mean dari skor total, yaitu Mt dengan menggunakan rumus 

N

x
M

t

t


   

Telah diketahui xt
 =680 dan N= 30, jadi : 

 

 

Langkah 3. Menentukan standar deviasi  dari skor total dapat digunakan rumus : 

     

22













 





NN

xx
SD

tt

t
 

Telah diketahui 
2

xt
 = 18084, xt

 =680 dan N= 30, jadi 

2

30

680

30

18084








SDt

=
27,228,602  = 7,5138,602   = 1,89 =9,44 

Langkah 4. Menghitung M p
untuk butir item 1 sampai 40  : 

No 

Item 

Testee yg Jawabanya 

Betul 

Mean dari skor Total yang 

dijawab betul ( M p
) 

Hasil 

1 1-2-3-4-6-8-16-17- 

19-26 dan 27 (N1=11) 

(33+9+37+33+36+9+20+30
 

+25+20)/11 

28,09 

67,22
30

680
M t
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2 1-3-4-6-7-8-10-11-14-15 

16-17-18-19-21-22-25-26-

28-30 (N2=20) 

(33+37+33+34+10+36+30+ 

33+32+9+20+32+14+30+30 

+22+19+25+22+20)/20 

26,05 

Dst 

… 

   

 

40 2-3-4-6-8-10-11-12-14-

17-18-19-21-23-24-27-30 

(9+37+33+34+36+30+33+26 

+32+32+14+30+30+25+26+ 

20+20)/20 

27,47 

     Hasil selengkapnya dihitung dengan Microsoft Excel 

 

Langkah 5. Menghitung  Koefisien Korelasi r pbi
dari butir item 1 sampai 40   

No 

Item 
M p

 M t
 SDt

 p Q 
`

q

p

SD
MM

r
t

tp

pbi


  

Inter-

pretasi 

1 28,09 22,67 9,44 0,37 0,63 0,44     (r pbi
>r t

) Valid 

Dst 

… 

       

40 27,47 22,67 9,44 0,57 0,43 0,58     (r pbi
>r t

) Valid 

Hasil selengkapnya dihitung dengan Microsoft Excel 

 

   Pengujian reliabilitas istrumen dilakuan dengan internal consistency 

dengan “Teknik Belah Dua (Split half)” yang analisis dengan rumus Spearman 

Brown. Untuk keperluan ini maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap.  

Adapun rumus Sperman Brown adalah sebagai berikut : 

                                    r i = 

br
br

1

2
 

 

     Sumber : Sugijono, 2000:105 

Keterangan :  

rl  = reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

Pengujian validitas dan reliabilitas  dilakukan menggunakan komputer aplikasi 

Excel dengan contoh secara manual. 

Hasil koefisien reliabilitas tes Hasil Belajar Administrasi Transaksi adalah 

sebesar rl = 0,79 dan memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar dari 0,70, yang 

berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 
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Tabel 2.Tabel Perhitungan Korelasi Jumlah Skor Ganjil  dan Genap  

  Juml. Skor Juml. Skor       

No. Resp. Ganjil Genap 

  

XY 

  X Y X
2
 Y

2
   

1 16 17 256 289 272 

2 6 3 36 9 18 

3 19 18 361 324 342 

4 17 16 289 256 272 

5 9 6 81 36 54 

6 16 18 256 324 288 

7 6 4 36 16 24 

8 18 18 324 324 324 

9 1 3 1 9 3 

10 16 14 256 196 224 

11 15 18 225 324 270 

12 11 15 121 225 165 

13 4 5 16 25 20 

14 16 16 256 256 256 

15 5 4 25 16 20 

16 10 10 100 100 100 

17 17 15 289 225 255 

18 7 7 49 49 49 

19 14 16 196 256 224 

20 5 4 25 16 20 

21 14 16 196 256 224 

22 5 17 25 289 85 

23 11 14 121 196 154 

24 11 15 121 225 165 

25 8 11 64 121 88 

26 15 10 225 100 150 

27 9 11 81 121 99 
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28 13 9 169 81 117 

29 5 11 25 121 55 

30 10 10 100 100 100 

30 329 351 4325 4885 4437 

        

  

 

  

      

rll= 30 102328  - 1706 1765 

   

 

30 98892  - 2910436 30 106783  - 3115225 

         

 

3069840  - 3011090 

     

 

2966760  - 2910436 

 

3203490  - 3115225 

 
         

 

58750 

       

 

56324 

 

88265 

     
         

 

58750 

       

 

4971437860 

       
         

 

58750 

 

Reliabl= 2 0,833234 

   

 

70508,42404 

  

1 0,833234 

   

    

1,666468 

    

 

0,83323377 

  

1,833234 

    

     

0,91 >0,7  reliable 

  

 


